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ΜΗΝΥΜΑ 
του προέδρου 

και του 
Εκτελεστικού Γραφείου 

του ΠΑΣΟΚ 
Μπροστά στην αναμέτρηση των Ευρωεκλογών, 
εκφράζοντας τις αποφάσεις του Συνεδρίου του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., απευθυνόμαστε στις Ελληνίδες και στους 
Έλληνες, μέσα και έξω από την πατρίδα, με τη 
βεβαιότητα μιας καινούριας Νίκης του Λαού. 

Μιας Νίκης που θα στηρίξει καθοριστικά την Αλλαγή, 
που συντελείται στην Ελλάδα, και θα υποστηρίξει 
αποφασιστικά τον αγώνα για την Αλλαγή και στις 

σχέσεις μας με την Ε.Ο.Κ. 

Απελπισμένα, αλλά μάταια, η Δεξιά επιχειρεί να 
γυρίσει πίσω τη χώρα μας στις μέρες και στα έργα 
της, που τόσο έχει νιώσει ο λαός στην ίδια τη ζωή 

του. 
Προσπαθεί η Ν.Δ. να ξαναφέρει τη χώρα μας στο 

άρμα της εξάρτησης στους ξένους, στην υποταγή στην 
Ε.Ο.Κ., στη λιτότητα για τους εργαζόμενους, στον 

αυταρχισμό, στη χλιδή για τους λίγους, στο διχασμό 
του λαού, στην αποδυνάμωση του έθνους. 

Ο Λαός έχει μνήμη και κρίση. Και θα δώσει για μια 
ακόμα φορά αποστομωτική απάντηση στα φαντάσματα 

του παρελθόντος. 
—Για να κατοχυρώσει τις δημοκρατικές κατακτήσεις 

—Για να περιφρουρήσει τις Αλλαγές από την επίθεση 
της Δεξιάς και του κατεστημένου. 

—Για να ακούγεται περήφανη η φωνή της Ελλάδας, η 
φωνή της Ανεξαρτησίας, της Ειρήνης και της 

Δημοκρατίας. 
—Για να συνεχίσουμε τώρα τη μάχη της πατρίδας μας 
ενάντια σε δομές και λειτουργίες της Ε.Ο.Κ. που δεν 
καλύπτουν τους αγρότες μας, που δεν προστατεύουν 

τη βιομηχανία μας και τους μικρομεσαίους, που 
εισάγουν την ανεργία στη χώρα μας. 

Μπορεί η Ελλάδα της Αλλαγής να δώσει τη μάχη της 
αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης από καλύτερες 

θέσεις και να νικήσει. 

Και αυτή η Νίκη θα είναι Νίκη του Λαού. 

Αθήνα 18 Μάη 1984 

Η ανάγκη του μαζικού ερασιτεχνι
κού λαϊκού αθλητισμού, η προσφο
ρά της αθλητικής ιδέας στην υπόθε
ση της ειρήνης και της συνεργασίας 
λαών και εθνών, η καταλυτική επίδρα
ση στη δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου είναι η βάση αυ
τού του προγράμματος που προωθεί 
το αθληπκό πνεύμα. 

Η σωστή ανάπτυξη του Αθλητισμού 
δεν μπορούσε να επιτελεστεί από ης 
κυβερνήσεις της Ν.Δ. γιατί δεν της το 
επέτρεπε ο βαθειά ανπλαϊκός χαρα
κτήρας της και η χρησιμοποίηση του 
αθλητικού χώρου για αποπροσανατο
λισμό του λαού. 

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής, παρέ
λαβε τον ελληνικό αθλητισμό τελείως 
ανοργάνωτο, δέσμιο της εμπορευμα
τοποίησης και του κακώς ενοούμενου 
πρωταθληπσμού και χωρίς ης στοι
χειώδεις βάσεις. 

Έτσι αθληπσμός και σχολείο ποτέ 
δεν είχαν βρει την κοινή έκφραση του. 

Αθληπσμός και επιστήμη δεν συ
ναντήθηκαν ποτέ. 

Αθληπσμός και εγκαταστάσεις α
κολούθησαν την τύχη των τσιμεντου-
πόλεων της πρωτεύουσας και της εγ-
κατάλειυ,ης της επαρχίας. 

Αθληπσμός και πρωταθληπσμός 
δεν απόκτησαν ποτέ την οργανωμέ
νη σύνδεση τους. 

Σ' αυτήν την κατάσταση παρέλαβε 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η κυβέρνηση του εξάγγειλαν ένα 
εμπνευσμένο πρόγραμμα για τον αθλητισμό 

που από την πρώτη μέρα της Αλλαγής άρχισαν 
να υλοποιούν. 

τον αθλητισμό το ΠΑΣΟΚ. από τη 
Δεξιά και στα 2V2 χρόνια έβαλε ης 
βάσεις για μια νέα πορεία βελτιώνον
τας καθημερινά με τη λαϊκή συμμε
τοχή την ποιότητα του Αθλητισμού. 

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής με συγ
κεκριμένα νομοθετικά μέτρα αλλάζει 
πς συνθήκες στον αθλππσμό. Έτσι με 
βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέ
πεται: 
• Η ελεύθερη εγγραφή μελών στους 
συλλόγους, θα ανοίξει το δρόμο για 
να πάρουν οι φίλαθλοι στα χέρια τους 
πς τύχες των συλλόγων τους. 
• Η θεσμοθέτηση της ισόπμης πα
ρουσίας στα Δ.Σ. συλλόγων, ενώσεων 
και ομοσπονδιών, των αθλητών, προ
πονητών, κριτών, διαιτητών, κλπ. 
• Η αποκεντρωμένη διάταξη του α-
θληπσμού μας μέσα απ' τη δημιουρ
γία περιφερειακών οργάνων. Στην α
ποκέντρωση στηρίζεται σημανπκά η 
αναβάθμιση του Αθληπσμού, με πα
ραχώρηση πολλών αρμοδιοτήτων 
προγραμμαπσμού και εκτέλεσης στα 
Νομαρχιακά Συμβούλια κα στα δευ
τεροβάθμια όργανα Τοπικής Αυτο
διοίκησης. 

Έτσι, γίνεται πραγμαπκότητα ο Νο
μαρχιακός Αθλητικός Προγραμματι
σμός, τόσο σπς αθλητικές δραστηριό
τητες όσο και στα έργα. 

Α 
'ΐ~·. -ί- s i 

• η ομοιογενοποίηση και ο εκδημο
κρατισμός των λειτουργιών των αθλη
τικών ομοσπονδιών, κ.λπ. 
Π Σημανπκά στοιχείο για την πρόο
δο του αθληπσμού είναι η δημιουρ
γία του δετούς προγράμματος που πά
νω σπς αρχές του θα στηριχτεί το πρό
γραμμα της αθληπκής ηγεσίας. 

Κυρίαρχοι στόχοι της κυβερνηπκής 
αθληπκής πολιπκής, είναι η σύνδεση 
του Αθληπσμού με την Τοπική Αυ
τοδιοίκηση, οι κοινές λειτουργίες του 
Στραπωπκού και Πανεπιστημιακού με 
τον υπόλοιπο αθληπσμό. 

Ουσιασπκή παρέμβαση πραγματο
ποίησαν οι νέες επιτροπές διοίκησης 
των Γυμναστηρίων από ανθρώπους 
που εμφορούνται βαθειά από την αν-
τίληυ,η της ανάπτυξης του μαζικού λαϊ
κού αθληπσμού, απαλλαγμένους από 
σωματειακούς «Σωβινισμούς», δίνον
τας νέα πνοή στον αθλητισμό. 

Λειτούργησαν συγκεκριμένα κριτή
ρια για την αξιοκραπκή επιχορήγηση 
των σωματείων, έτσι τα χρήματα που 
παίρνουν τα εκτός ποδοσφαίρου σω
ματεία, καθορίζονται από την αγωνι
στική δραστηριότητα του συλλόγου, 
από τον αριθμό των νέων αθλητών 
που ενέγραυ,ε ο κάθε σύλλογος σπς 
ομοσπονδίες και από τον αριθμό των 
συμμετοχών των νέων αθλητών σε α

γώνες. 
Π Καθοριστική για την πορεία του 
αθληπσμού στη χώρα μας είναι η υ
λοποίηση ενός τεράστιου κατασκευα
στικού προγράμματος, που συνδέεται 
κατ' αρχήν με την ανασυγκρότηση και 
τον προγραμμαπσμό των δεκάδων 
«έργων» της προεκλογικής περιόδου 
της Ν.Δ., που είχαν φτάσει στο κα-
τσκευασπκό σημείο της «θεμέλιας 
πλάκας και των εγκαινίων». 

Εκτός όμως από αυτά πρέπει να α
ναφερθεί η πορεία του πολύ μεγάλου 
έργου του Παλαί ντε Σπορ του Φα
λήρου καθώς ακόμη και: 
• Πανθρακικό Στάδιο 
• Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Καστο
ριάς 
• Παγκρήπο Στάδιο 
• 40 Κλειστών Γυμναστηρίων Πανελ
λαδικά 
• Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας 
• Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας 
• Εθνικό Στάδιο Κατερίνης 
• Τρεις Κολυμβηπκές Δεξαμενές Αγ. 
Κοσμά 
• Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ 
• Κλειστό Γυμναστήριο ΑΕΚ 
• ΕΑΚ Μίκρας θεσσαλονίκης 

D Σημαντικότατη προσφορά στον Ελ
ληνικό Λαό υπήρξε η ανάπτυξη του 
Μαζικού Αθλητισμού. 

400 χιλιάδες νέοι αθλούμενοι απα
σχολήθηκαν ενεργππκά τη χρονιά που 



πέρασε. 
Αξιοποιώντας τη σημερινή πραγμα

τικότητα, σης αυλές των σχολείων, σε 
ελεύθερους ανοικτούς χώρους και στα 
γυμναστήρια δημιουργήθηκε το πρό
γραμμα Ζωή και Αθλητισμός. 

Αναλυτικότερα έγιναν: 
• Το πρόγραμμα «Αθλητισμός και 
Παιδί» σε συνεργασία με περισσότε
ρους από 150 Δήμους και Κοινότη
τες 220 χιλ. παιδιά ηλικίας 6-12 ετών 
γνώρισαν τη χαρά του Αθλητισμού. 
• Το πρόγραμμα «Αθλητισμό και 
παιδί με ειδικές ανάγκες» για παιδιά 
με προβλήματα όρασης, ακοής, νοη
τικές διαταραχές έγινε στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη, εντάσσοντας στη 
χώρα του αθλητισμού και αυτές τις κα
τηγορίες των παιδιών. 
• Το πρόγραμμα «Γυναίκα και Αθλη
τισμός - Κίνηση και Ζωή», 60 χιλ. γυ
ναίκες 90 Δήμων και Κοινοτήτων, α
πασχολήθηκαν με τον αθληπσμό που 
ήταν παραδοσιακά αντικείμενο κατ ε
ξοχήν ανδρικής ενασχόλησης, συμ
βάλλοντας στην αναβάθμιση των αν
θρώπινων σχέσεων και εφαρμόζοντας 
στην πράξη ότι «Σήμερα έχουν και οι 
Γυναίκες το δικαίωμα στον Αθλητι
σμό». 
• Το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασ
σα» όπου οι μαθητές ασχολούνται με 
τα ναυτιλιακά αθλήματα σε χώρους 
θερινών διακοπών, σε αβαθείς παρα
λίες, κολυμβητήρια, κ.ά. 
• Το πρόγραμμα εργοστασιακού α

θλητισμού, έγινε με συνεργασία συν
δικαλιστικών φορέων με διοργάνωση 
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μετα
ξύ εργοστασιακών σωματείων, υπαλ
λήλων Υπουργείων, εργαζομένων Νο
σοκομείων, οργανισμών κοινής ωφέ
λειας, κ.ά. 
• Τα προγράμματα για την Τρίτη η
λικία και των μαθητών Γυμνασίου, Λυ
κείου έχουν προετοιμαστεί και επιχο
ρηγήθηκαν αρχίζοντας από 1ης Σε
πτέμβρη. 
• Υλοποιήθηκαν προγράμματα Δή
μων που αφορούν τοπικές αθλητικές 
δραστηριότητες. 

D Είναι έτοιμο το σχέδιο Νόμου για 
τη δημιουργία οργανισμών Γυμναστη
ρίων που υλοποιεί την υπόσχεση της 
σταδιακής εκχώρησης των Γυμνα
στηρίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Θεμελιακό επίτευγμα της Κυβέρνη
σης της Αλλαγής για τον Αθλητισμό 
είναι η Ανωτατοποίηση της ΕΑΣΑ 
που αναμένεται να βελτιώσει τη στάθ
μη του αθλητισμού. 

Τέλος, είναι ήδη γεγονός η δη
μιουργία και η λειτουργία του ΕΣΑ-
ΕΥ (Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικής 
Έρευνας και Υγείας) το οποίο προ
γραμματίζει, εποπτεύει και συντονίζει 
τις προσπάθειες για την αθλητιατρι
κή κάλυυ,η των αθλουμένων συμβάλ
λοντας έτσι στην προαγωγή της Αθλη
τικής επιστήμης. 

Πέρασαν 2ιΔ χρόνια από την Ιστορική 
18η Οκτωβρίου 1981. Ο Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός 

από όραμα που ήταν αρχίζει να εμφανίζεται 
στον ορίζοντα σαν χειροπιαστή πραγματικότητα. 



ΠΡίΙΤΑ 
Η ΕΛΛΑΔΑ 

η εληαοα της αλλαγής 

me ανεξαρτησίας 

της ειρήνης 

της δημοκρατίας 

της συμφιλίωσης 

της ανάπτυξης 

Με την Ελλάδα της Αλλαγής 
για μια άλλη σχέση με την Ευρώπη 


